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30 jaar Vera posters
In de ovale zaal in het Groninger Museum is tot en met 7 juni
een prachtige tentoonstelling te zien over de posters die Willem Kolvoort de afgelopen 30 jaar voor Vera maakte. In die
periode ontwierp en drukte hij 510 posters. Ze staan allemaal
in het bij Uitgeverij Passage verschenen boek ‘Willem Kolvoort, 30 jaar Vera posters’. Met zeer informatieve teksten van
Peter van der Heide en Bill Mensema. Bij de opening van de
expo in het Groninger Museum vertelde Willem Kolvoort hoe
hij vanuit Hattem in Groningen terechtkwam. ,,Ik zou biologie
gaan studeren, maar helaas waren mijn exacte vakken daarvoor te zwak. Toen werd het mijn tweede keus: de kunstacademie. Maar eigenlijk was Vera de hoofdreden dat ik naar Groningen wilde. Bands als The Gun Club en The Scientists speelden in Vera en daar wilde ik bij zijn. De eerste twee jaar moest
ik in Vera kaartjes voor de concerten kopen, maar na afloop
van een optreden in het Grand Theatre ben ik door een paar
dames geronseld in café De Ster. Ze vroegen of ik vrijwilliger
in Vera wilde worden. Ik ging er tappen, werd er beheerder,
maakte de lay-out van de Vera-krant en kwam bij de zeefdrukafdeling terecht. Het was ook goed voor mijn portemonnee
want als vrijwilliger kon je gratis naar de concerten en activiteiten in Vera.”
Bill Mensema: ,,Begin jaren tachtig werden de in Vera georganiseerde concerten met de dag populairder. Het waren vooral
artiesten en bands uit de punk en de new wave die de toon
aangaven. Programmeur Peter Weening had de tijdgeest goed
in de gaten, want je had er nog maar net over gelezen of iets
van gehoord, of daar stonden ze al in Vera: Joy Division, U2,
Killing Joke, DAF, Simple Minds, Pere Ubu. Het ging maar door.
Er kwam dan ook steeds meer publiek naar Vera.” Niet zo
vreemd dat aanjager Peter Weening het eerste exemplaar van
het boek mocht ontvangen uit handen van Anton Scheepstra
van Uitgeverij Passage.
Er is de Willem Kolvoort Pop-up Store bij Uitgeverij Passage, de
Sint Jansstraat 15. Op 16 januari open 15.00 tot 18.00 en 20.00
tot 22.00; muziek 16.30 Joost Dijkema, 21.00 Rudy Lentze &
friends. Op 17 januari open 15.00 tot 18.00 en 20.00 tot 22.00;
muziek 16.30 Meindert Talma. Op 18 januari open 15.00 tot
18.00; muziek 16.00 Partiboi. Tijdens deze Pop-up Store is het
boek te koop, en is merchandise van Willem Kolvoort aanwezig. De artiest is aanwezig en signeert graag je aankopen.

Anne en Torsten Biemold. Foto: Stef Steneker

Die ene student: Anne
Met haar positiviteit, waardering en mooie gesprekken wist student Anne het
vuurtje bij docent Torsten weer aan te wakkeren. Het deed hem realiseren waar hij
meer tijd en aandacht voor wil.
GRONINGEN In Die ene student vertellen docenten van het
Alfa-college over studenten die
hen zijn bijgebleven, hen hebben
geraakt of hun kijk op het vak
hebben veranderd. Dit keer
VAVO-docent Torsten Biemold
(46) over student Anne (toen 18).
,,Anne keek aanvankelijk nog
wat de kat uit de boom in
haar VAVO-klas. Ze kende
niemand en de overgang van
haar vorige school - waar ze
haar havo-diploma nèt niet
haalde - was nogal een cultuurshock.”

Wij-cultuur
,,Anne was opgegroeid binnen de vrijgemaakte gereformeerde gemeenschap. Een
hele beschermde omgeving,
een echte wij-cultuur. Desondanks viel ze me direct al op
met haar positiviteit en open,
sociale houding. Ze klikte
gelijk met een ander meisje,
Joyce. Maakte zich zorgen om
andere leer-lingen als die
wegbleven. En als ik ziek was,

vroeg ze hoe het met mij
ging.”

gaat de negatieve spiraal nog
meer naar beneden.”

,,Op vrijdagmiddag hadden
we tot 17.45 uur les. Op dat
punt is de ‘piep er wel uut’ bij
iedereen. Ook bij mij. Maar
Anne keek dan om zich heen
en dacht: het is toch niet de
bedoeling dat niemand wat
zegt, terwijl deze man zo zijn
best zit te doen.”

,,Tegelijkertijd wil ik veel
geven aan mijn leerlingen, ze
echt verder helpen. En ze het
gevoel geven dat ze gezien
worden. Als iemand geen
boeken meeheeft, begrijp ik
dat. Dan verzin ik wel een les
waarbij je geen boeken nodig
hebt.”

,,Hoewel ze ook vaak niet
overtuigd was van haar antwoord, was ze toch vaak de
eerste die haar mond opentrok. Dat werkte aanstekelijk
en zette de toon voor de rest
van de les. Het maakte de
sfeer in de klas weer positief.”
,,Dat was voor mij heel inspirerend en motiverend. Ik kan
me makkelijk mee laten
sleuren als de stemming
negatief is, ben heel gevoelig
voor de energie in de klas. De
klas vormt een hele confronterende spiegel: als je zelf
niet lekker in je vel zit, dan
spiegelen je leerlingen dit en

Tegenbeeld
,,Anne gaf me geen weerspiegeling, maar een tegenbeeld.
Als ik in een sippe stemming
was, zat zij er met een glimlach. En terwijl ik vaak moeilijk weet wat het effect is van
mijn werk, liet Anne weten
dat ze mijn lessen leuk vond,
een bepaald verhaal zo mooi
vond, haar mentorgesprekken prettig vond. Met haar
positiviteit en uitgesproken
waardering wist ze mij weer
vlot te trekken.”
,,Bovendien herinnerde ze
mij er onbewust aan waar

mijn hart écht sneller van
gaat kloppen. Onze mentorgesprekken hoefden niet te
gaan over gebruikelijke onderwerpen als haar presentie
of cijfers, want dat zat wel
snor. Ze gingen over hoe zij
haar toekomst voor zich zag,
welke keuzes ze het liefst
wilde maken.”
,,Ik mis de tijd en aandacht
voor dit soort gesprekken.
Voor beschouwing en reflectie. Als docenten rennen we
ons kapot. Lesgeven is bijna
een industrieel proces geworden en het lijkt soms alsof
het niemand wat kan schelen.
Terwijl die verstilling, aandacht en je gezien voelen
écht impact maakt.”
,,Want ik doe dit werk niet
om aardrijkskunde of maatschappijleer bij te brengen.
Mijn doel is om mensen
verder te helpen in hun leven. Me hieraan herinneren,
is hoe Anne mij op háár beurt
verder bracht.” ■

Fiets-foutparkeerders nog niet op de bon
GRONINGEN De gemeente
Groningen treedt voorlopig
nog niet op tegen overtreders
van het fiets-parkeerverbod
in de Poele- en Peperstraat.
Alleen fietsen die niet in de
nieuwe parkeerkelder onder
het Forum Groningen stallen
maar op de omliggende
Nieuw Markt, worden verwij-

derd. Sinds de opening van
het Forum Groningen, op 29
november geldt voor fietsen
een parkeerverbod in dit deel
van de binnenstad. De fietsenkelder onder het nieuwe
cultuurcentrum biedt volgens
de gemeente met 1200 stallingsplekken genoeg ruimte
om op te treden tegen de

groeiende fietsenzee in het
centrum.
Zolang de doorgang vanaf de
Poelestraat en Peperstraat
naar het Forum en Nieuwe
Markt nog niet open is, zou
het ,,niet fair’’ zijn om op te
treden tegen ‘foutparkeerders’, stelde wethouder Philip
Broeksma onlangs op vragen

van VVD-raadslid Wytze
Spoelstra. Broeksma benadrukt dat nieuwe parkeergarage onder het Forum al goed
wordt gebruikt. Aan de verbinding met Peper- en Poelestraat wordt echter nog druk
gewerkt. ,,Daarom voeren we
nu nog geen extra acties
uit.’’ ■

